
Jaarlijkse ledenvergadering
Dit jaar vindt onze ledenvergadering plaats op maan-
dag 18 april in de Mienskip. De agenda komt in het 
aprilnummer van Doarpskompas en op onze website. 
Alle leden zijn van harte welkom. Omdat onze vereni-
ging zich wil en moet aanpassen aan de huidige tijd, 
waarin dingen anders gaan dan vroeger, wordt het 
beleidsplan voor de komende jaren besproken. Een 
belangrijk onderwerp dus.

Klankbordgroep Kansen in Kernen (KIK)
Voor Dorpsbelangen is een groot draagvlak belang-
rijk en we zijn dan ook blij dat diverse inwoners zich 
hebben opgegeven om deel uit te maken van de 
Klankbordgroep Kansen in Kernen. Bij het uitkomen 
van het maartnummer van Doarpskompas is de start-
bijeenkomst met de Klankbordgroep en de belang-
rijkste stakeholders al geweest. Dit is een informele 
bijeenkomst op 23 februari in Chinees restaurant 
Lotusplaza onder het genot van een buffet. Doel is om 
kennis met elkaar te maken en kort aan elkaar uit te 
leggen wat ieders rol is. Tijdens de bijeenkomst praten 
de provincie en de gemeente de deelnemers bij over de 
plannen tot nu toe. De gemeente heeft een landschaps-
architect / stedenbouwkundig bureau geselecteerd 
voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Dit bureau 
zal zich eveneens presenteren. Daarnaast wordt de 
Klankbordgroep uitgenodigd om mee te denken over 
hun inbreng in het project.

Bijeenkomst: De wereld wordt zoals wij 
hem denken
Ondanks de sjippeglêde wegen mochten we ruim 30 
bestuursleden van verenigingen, stichtingen en clubs 
verwelkomen op 20 januari j.l. De presentatie was voor 
menigeen misschien wat te theoretisch maar de her-
kenbaarheid was groot. Uit de eerste reacties van de 
enquête, die later onder de deelnemers is verspreid, 
blijkt dat velen een vervolg van een meer praktische 
workshop op prijs zouden stellen. Zodra de enquête is 

maart 2016
uitgewerkt worden de resultaten op onze website gezet. 
Een verslag van de avond staat al op
www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl

Werkgroep Toekomst Ouderenzorg 
Feanwâlden (TOF)
Een delegatie van de werkgroep heeft een bezoek ge-
bracht aan directie en regiomanager van Kwadrant. Er 
is gesproken over de toekomst van Talma Hûs en Talma 
Hoeve. Talma Hoeve blijft zeker nog drie jaar bestaan. 
Men is nu bezig alle zaken omtrent het vastgoed op een 
rij te zetten en plannen voor de toekomst te maken. We 
blijven hierover in contact met Kwadrant.

De BurenHulpDienst heeft inmiddels dertig vrijwilligers 
gecontracteerd. De vraag om hulp is nog niet groot. Toch 
moeten er mensen zijn die best wat hulp zouden kunnen 
gebruiken. Aarzel niet om hulp te vragen. Kent u iemand 
die hulp zou kunnen gebruiken, stimuleer diegene dan 
om dit te doen. Hulp vragen kan bij Stichting Welzijn het 
Bolwerk, telefoon 0519 – 29 22 23.

Diverse ontwikkelingen
Dorpsbelangen helpt mee met de organisatie van de 
viering van Koningsdag op 27 april. De voorbereidingen 
voor een kinderbraderie met andere activiteiten zijn in 
volle gang. Zie elders in dit blad.

De prullenbakken zijn inmiddels geplaatst op de Koe-
markt bij het bankje in de buurt van het Grienpaviljoen. 
Nu hoeft er geen afval meer in de plantenbakken gelegd 
te worden en kunnen we met zijn allen de Koemarkt 
schoon houden.

Bekijk onze website, waar onder andere ons ingezonden 
stuk te lezen is over het mfc/dorpshuis dat in de 
Leeuwarder Courant is geplaatst.

Vereniging van Dorpsbelangen 
  Veenwouden/Veenwoudsterwal eo. 
Secretariaat 
  G.M. Bilstra-van der Vecht 
  Koene Parmentierloane 1 
  9269 VP Feanwâlden 
  tel. 0511-473080 
  dorpsbelangenff@gmail.com 
 
Volg ons op twitter, internet en facebook: 
  @dorpsbelangenff 
  www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl 
  www.facebook.com/FeanwaldenFoarut

word ook lid 
Dorpsbelangen staat op de bres voor de leefbaarheid in Feanwâlden en  

Feanwâldsterwâl. Nog geen lid? Meld u dan nu aan via  
www.dorpsbelangveenwoudeneo.nl of bij het secretariaat.

adreswijzigingen 
Bent u lid en gaat u verhuizen? Geef dan uw nieuwe  
adres aan ons door via de site of bij het secretariaat.  


